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Tips & trick til at finde rundt på
halvtolv.dk
Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver
alle mulighederne ikke udnyttet optimalt – måske fordi logikken ikke umiddelbart er
til at finde. Denne lille ”pixi-bog” vil give dig en kort introduktion til de enkelte dele
af halvtolv.dk og kan forhåbentlig hjælpe dig igennem de første prøvelser og senere
hjælpe dig til at få det største udbytte af hjemmesiden.
Som beboer på Halvtolv er det meget vigtigt, at du er registreret på hjemmesiden.
AB generalforsamlingen og Bådlaugets generalforsamling har besluttet, at hjemmesiden er den primære informationskilde. Vil du derfor være sikker på at få al
vigtig information skal du registrere dig. Og logge på jævnligt. Regn ikke med, at
al information kommer i papirformat i postkassen eller på opslagstavlen i opgangen.
I det følgende kommer nogle emneopdelte nyttige tips & tricks til din videre færd på
vores hjemmeside.

Registrering
Hjemmesiden består af en åben (offentlig) del og en lukket kun for beboere i A/B Halvtolv. For at komme til den
lukkede del skal du registrere dig. Gør
følgende:
Klik på ”Registrer” i højremenuen
på forsiden
Udfyld formularen – læs og accepter reglerne og tryk på ”Registrer”
Du vil nu modtage en mail på den email adresse, som du angav i forrige
punkt. Her skal du klikke på det indlagte link for at bekræfte, at det er
DIG og ikke en anden, der har tilmeldt dig.
Bestyrelsen skal nu godkende, at du
er beboer. Når dette er sket vil du
modtage endnu en mail, som bekræfter dette, hvorefter du kan
logge ind med enten den e-mail
adresse du angav eller med det
brugernavn du angav. Bestyrelsen
bestræber sig selvfølgelig på at
ekspedere disse henvendelser hurtigt.
Bestyrelsens godkendelse tager som
udgangspunkt afsæt i den officielle
beboerliste. Det er derfor en god ide,
at du – selvom du ikke er andelshaver
men ”kun” beboer er opført på denne
liste. Henvend dig til bestyrelsen om

dette. Alle beboere i en lejlighed kan
tilmelde sig. Det kræver blot at alle har
en selvstændig e-mail adresse.
Glemt brugeroplysninger?
Har du glemt dit brugernavn og/eller
din adgangskode er der selvbetjeningshjælp at hente:
Klik på ”Glemt brugeroplysninger” i højremenuen
Angiv herefter hvad det er du
har glemt og klik på ”Send adgangskode” hhv. ”Send brugernavn”
Du vil herefter modtage en mail med
de nødvendige oplysninger.
Ret dine brugeroplysninger
Har du fået ny e-mail adresse, nyt
navn, nyt telefonnummer – eller ønsker du at ændre din adgangskode eller sætte et billede af dig selv på din
profil kan du selv gøre dette. Link’et
”Se/rediger min profil” fungerer desværre pt. Ikke optimalt. Indtil det er
rettet skal du gøre følgende:
Gå til ”Forum” – findes i topmenuen på alle sider.
Klik på dit navn øverst på forumsiden.
Gå til Rediger -> Opdater din
profil/Opdater dit billede

Forsiden (home)
Den første side du kommer til når du
går til www.halvtolv.dk er forsiden.
Her vil du i toppen finde den allerseneste og vigtigste, nye information. Det
er endvidere herfra muligt at registrere sig og logge ind (højremenuen). Afhængig af om du er logget ind vil informationen i toppen ændre sig idet
noget information er forbeholdt beboerne mens andet er for offentligheden.
Få overblikket – menuerne
Når du er logget ind er der rigtig mange menuer og undermenuer. Et godt
tip til hurtigt at få overblikket og med
eet klik kommer derhen du ønsker er
at benytte ”Site map” i topmenuen.
Dette giver dig et grafisk og overskueligt overblik over menu strukturen med
mulighed for at klikke direkte til den
ønskede side.
Få overblikket – indholdet
Selve indholdet på hjemmesiden består af artikler/dokumenter. Alle disse
er opdelt i kategorier/emner – AB
Halvtolv, Kanongruppen, Cykelklubben
osv. En oversigt over kategorierne får
du via ”Arkiv”. Herfra kan du ”grave”
dig ned i de enkelte kategorier, hvorefter samtlige artikler i denne kategori
bliver listet med de nyeste først.

Du kan også, når du læser en artikel,
klikke på kategorien nederst i artiklen
for at får listet alle artikler i denne kategori.
Seneste nyt
Til venstre på alle sider er der under
”Seneste 15 opdateringer” listet de
sidst opdaterede/udgivne artikler uanset kategori. Igen kommer de nyeste
først. Det er bl.a. her du vil se, når der
er kommet nye referater fra diverse
bestyrelser mv. Som før nævnt vil de
allervigtigste artikler kunne findes
øverst på forsiden.
Oversigt over tilmeldte beboere
(brugere)
Denne oversigt finder du under ”Brugerliste”. Her er der mulighed for at
søge sig frem til bestemte personer.
Ved et klik på en person kommer man
til vedkommendes profil, hvorfra det
bl.a. er muligt at sende en e-mail. Vær
opmærksom på, at afsenderen af email er dig med den e-mail adresse, du
er registreret med. Så al yderligere
kommunikation foregår direkte udenom hjemmesiden.
Brugerlisten er IKKE den officielle beboerliste. Brugerlisten indeholder kun
de personer, der er registreret på
hjemmesiden.

Halvtolv’s sociale netværk
Kan findes til venstre på alle sider. Du
kan her oprette din helt private gruppe, hvor det er muligt at lave opslag på
væggen (a’la Facebook) og dele filer.
Du opretter en ny gruppe og inviterer
dem du ønsker. Disse modtager så en
mail og skal selvfølgelig acceptere.
Medlemmer af gruppen vil så fremover
blive adviseret, når der kommer nye
opslag/filer.
En sådan gruppe er HELT privat og kan
kun ses af medlemmerne. Der findes
dog én ”offentlig” gruppe – ”Lejligheder til salg” – hvor medlemmer modtager besked, når der opslås nye lejlighedssalg.
Nogle bud på private grupper kunne
være fællesspisning for børnefamilier,
morgenroning osv.
Luk dine unger ind
Som tidligere nævnt kan alle i husstanden bliver registreret på hjemmesiden.
Eneste forudsætning er, at den e-mail
adresse, man registrerer sig med, er
entydig. Vi vil opfordre til at fx jeres
hjemmeboende børn og unge registrerer sig og evt. udnytter mulighederne i
Halvtolv’s sociale netværk.

Forum
Er et ganske traditionelt diskussionsforum med forholdsvis få kategorier/emner. Det er muligt at abonnere
på bestemte kategorier, således at
man bliver adviseret, når der kommer
nye indlæg. Én kategori – Hjemmesiden – er stedet, hvor halvtolv.dk diskuteres og hvor det er muligt at komme
med ris, ros, forslag, spørgsmål osv.
Forum’et er IKKE diverse bestyrelsers
og gruppers kommunikationskanal,
men udelukkende forbeholdt ”snak”
direkte beboerne imellem.
Tilbage til forsiden
Vil du hurtigt tilbage til forsiden kan du
enten klikke på ”Halvtolv” allerøverst
til højre på alle sider. Eller du kan vælge ”Home”, som du vil kunne finde på
alle sider i topmenuen yderst til højre.
Opslagstavlen
Her finder du, som navnet antyder,
aktuelle opslag, som vi kender dem fra
papiropslagene i opgangene. Du kommer dertil ved tryk på menuen i toppen.
Det er målet, at ALLE opslag skal kunne
findes hér, også dem, der ikke hænges
op i opgangene. Det er derfor vigtigt at
sende elektroniske udgaver af papir-

opslag til redaktionen (se nedenfor).
Ved at klikke på et opslag får det vist i
en større og mere læse- og printvenlig
udgave.
Ud over opslag vil der også her kunne
findes diverse annonceringer mv.
Privatliv
På halvtolv.dk respekteres privatlivets
fred. Dette indebærer bl.a., at ikkeregistrerede ikke kan se indhold, som
kun har interesse for os beboere og
som fx indeholder information som
kan kæde navne sammen med adresser, bådejerskab mv. For registrerede
brugere vil e-mail adresser væres skjult
for alle.
Finder du brud på disse principper høre vi gerne om det.
Redaktører/webmaster
Ansvaret for at holde indholdet på
hjemmesiden opdateret er lagt hos en
række redaktører. Du finder disse ved i
brugerlisten at vælge ”Redaktører”
oppe til højre. Men indholdet skal i høj
grad afspejle hvad der rør sig ude omkring. Derfor er dit bidrag vigtig. Har
du derfor noget på hjerte, som du mener er en artikel værd på hjemmesiden
– kontakt da den relevante redaktør.

Skærmopløsning
Vi anbefaler, at du indstiller din skærm
til en opløsning på mindst 1440 x 900 –
hvis muligt. Ved lavere opløsninger kan
dele af hjemmesiden blive vist uhensigtsmæssigt, fx billeder, der går ind
over tekst, hovedmenu, der fylder to
linier etc.
Brug for mere hjælp?
Har du behov for mere hjælp kan du
skrive til webmaster@halvtolv.dk. Eller
du kan skrive i forum’et ”Hjemmesiden”.

Dette dokument kan også i seneste
udgave findes på hjemmesiden. Se under ”Om halvtolv.dk”
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